Π3.3.: Αποτελέσματα Εξωτερικής Αξιολόγησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς

Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας
ΔΡΑΣΗ: «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΕΣΠΑ 2014-2020

Π3.3.: Αποτελέσματα Εξωτερικής Αξιολόγησης

Πληροφορίες για το έργο
Πλήρης τίτλος του έργου:

«Αξιοποίηση και αναβάθμιση ανεκμετάλλευτων
αποθηκευτικών χώρων, με έμφαση σε μεγάλα
αστικά κέντρα» [Τ1ΕΔΚ-04383]

Συνεργαζόμενοι φορείς

 Διευρωπαϊκή Εταιρία Συμβούλων Μεταφορών,
 Ανάπτυξης και Πληροφορικής Α.Ε. (TREDIT)
 Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων
Μεταφορών (ΙΜΕΤ)

Συντονιστής του έργου:

TREDIT A.E.

Ημερομηνία
έργου:

έναρξης

του 04 / 06 / 2018

Διάρκεια του έργου:

36 Μήνες

Πληροφορίες για το παρόν έγγραφο
Πακέτο εργασίας

ΠΕ 3 Πιλοτική εφαρμογή και Εξωτερική
Αξιολόγηση

Υποενότητα

ΥΕ 3.3. Αποτελέσματα
αξιολόγησης

εξωτερικής

Παραδοτέο

Π3.3
Αποτελέσματα
αξιολόγησης

εξωτερικής

Υπεύθυνος παραδοτέου

ΙΜΕΤ-ΕΚΕΤΑ

Έκδοση

1η (v.1)

Ημερομηνία ολοκλήρωσης

01 / 2021

WareM&O - ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ: «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» Αξιοποίηση και αναβάθμιση ανεκμετάλλευτων αποθηκευτικών χώρων, με έμφαση σε
μεγάλα αστικά κέντρα – κωδικός έργου Τ1ΕΔΚ-04383
2

Π3.3.: Αποτελέσματα Εξωτερικής Αξιολόγησης

Περιεχόμενα
1. Εισαγωγή .................................................................................................................. 5
1.1

Το έργο WareM&O ............................................................................................. 5

1.2

Αντικείμενο και στόχος παραδοτέου ................................................................... 5

1.3

Δομή του παραδοτέου ........................................................................................ 6

2. Στόχος και περιγραφή του σχεδίου αξιολόγησης της πλατφόρμας ΕΕΚ / VFC ......... 7
3. Αποτελέσματα εξωτερικής αξιολόγησης ................................................................... 9
3.1 Κριτήρια αξιολόγησης – Το πρότυπο ISO/IEC 25010 ............................................ 9
3.2 Περιήγηση των χρηστών στο Εικονικό Εμπορευματικό Κέντρο & Τεχνικές
συναντήσεις ............................................................................................................... 12
3.3 Αποτελέσματα αξιολόγησης χρηστών .................................................................. 16
4. Συμπεράσματα ....................................................................................................... 23
Αναφορές – Βιβλιογραφία ............................................................................................. 25
Παράρτημα Α: Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του WareM&O ....................................... 26
Διάγραμμα 1: Τα κύρια οφέλη από τη χρήση μιας πλατφόρμας για κατ'απαίτηση
υπηρεσίες αποθήκευσης ............................................................................................... 17
Διάγραμμα 2: Ικανοποίηση χρηστών από τις υπηρεσίες του VFC ................................ 18
Διάγραμμα 3: Συνολική αξιολόγηση της πλατφόρμας VFC ........................................... 19
Διάγραμμα 4: Αξιολόγηση αποτελεσματικότητας επιμέρους χαρακτηριστικών της
πλατφόρμας VFC .......................................................................................................... 20
Διάγραμμα 5: Αξιολόγηση περιβάλλοντος και χρηστικότητας της πλατφόρμας VFC .... 21
Εικόνα 1: Χαρακτηριστικά μοντέλου ποιότητας προϊόντος ISO/IEC 25010 ................... 10
Εικόνα 2: Χαρακτηριστικά μοντέλου ποιότητας xρήσης ISO/IEC 25010 ....................... 11
Εικόνα 3: Εκπαίδευση χρηστών στις υπηρεσίες του VFC ............................................. 13
Εικόνα 4: Στιγμιότυπο οθόνης από τη διαδραστική συμπλήρωση του ερωτηματολογίου
αξιολόγησης του VFC .................................................................................................... 15
Εικόνα 5: H 1η τεχνική συνάντηση για την αξιολόγησης της πλατφόρμας του WareM&O 16/11/2020 .................................................................................................................... 15
WareM&O - ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ: «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» Αξιοποίηση και αναβάθμιση ανεκμετάλλευτων αποθηκευτικών χώρων, με έμφαση σε
μεγάλα αστικά κέντρα – κωδικός έργου Τ1ΕΔΚ-04383
3

Π3.3.: Αποτελέσματα Εξωτερικής Αξιολόγησης
Εικόνα 6: Η 2η τεχνική συνάντηση για την αξιολόγηση της πλατφόρμας του WareM&O 18/11/2020 .................................................................................................................... 16
Πίνακας 1: Τεχνικές συναντήσεις για τις ανάγκες εξωτερικής αξιολόγησης του VFC .... 14
Πίνακας 2: Προθυμία πληρωμής για τις υπηρεσίες του VFC ......................................... 22

WareM&O - ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ: «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» Αξιοποίηση και αναβάθμιση ανεκμετάλλευτων αποθηκευτικών χώρων, με έμφαση σε
μεγάλα αστικά κέντρα – κωδικός έργου Τ1ΕΔΚ-04383
4

Π3.3.: Αποτελέσματα Εξωτερικής Αξιολόγησης

1. Εισαγωγή
1.1 Το έργο WareM&O
Αντικείμενο του έργου WareM&O είναι η δημιουργία ενός Εικονικού Εμπορευματικού
Κέντρου (ΕΕΚ) / Virtual Freight Center (VFC), το οποίο στοχεύει στη βέλτιστη αντιστοίχιση
της προσφοράς και της ζήτησης αποθηκευτικών χώρων μέσω μιας εξειδικευμένης
πλατφόρμας για κατ’ απαίτηση (on demand) υπηρεσίες αποθήκευσης. Βασικός στόχος
του έργου είναι η διευκόλυνση της βραχυχρόνιας και μακροχρόνιας μίσθωσης
αποθηκευτικών χώρων και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και παραγωγικότητας
μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων που διαθέτουν τους χώρους αυτούς. Επίσης, το
WareM&O θα συνεισφέρει στην ανάπτυξη νέων συνεργατικών μοντέλων αποθήκευσης
μεταξύ επιχειρήσεων, μειώνοντας σημαντικά τα λειτουργικά κόστη αποθήκευσης των
εμπλεκόμενων μερών. Τέλος το ΕΕΚ μέσω της υπηρεσίας δίκαιης τιμής (fair pricing), θα
προσφέρει στις επιχειρήσεις τη δυνατοτητα να γνωρίζουν τις επικρατούσες τιμές των
αποθηκευτικών χώρων σε μια περιοχή με βάση ιστορικά στοιχεία.

1.2 Αντικείμενο και στόχος παραδοτέου
Το παρόν παραδοτέο αποτελεί το τρίτο παραδοτέο της τρίτης ενότητας εργασίας (ΕΕ3 –
Πιλοτική Εφαρμογή και Εξωτερική Αξιολόγηση) και αφορά τα Αποτελέσματα της
Εξωτερικής Αξιολόγησης. Στο πλαίσιο του παραδοτέου περιγράφεται η διαδικασία που
ακολουθήθηκε για την εξωτερική αξιολόγηση της πλατφόρμας του EKK που αναπτύχθηκε
στα πλαίσια του WareM&O. Η πλατφόρμα του ΕΕΚ περιλαμβάνει τις υπηρεσίες που
αναπτύχθηκαν για την καλύτερη αντιστοίχιση της προσφοράς και ζήτησης
αποθηκευτικών χώρων, αλλά και όλα τα υπολογιστικά εργαλεία για την εξαγωγή
χρήσιμων στατιστικών στοιχείων που εμφανίζονται στο dashboard που αναπτύχθηκε
επίσης στο πλαίσιο του έργου.
Η εξωτερική αξιολόγηση αφορά την πλατφόρμα του ΕΕΚ που αναπτύχθηκε και έχει στόχο
την αξιολόγηση της ευχρηστίας και της ποιότητας των υπηρεσιών της πλατφόρμας από
δυνητικούς χρήστες της. Στόχος της διαδικασίας αυτής είναι, αφενός η αξιολόγηση της
τεχνικής αρτιότητας και ορθής λειτουργίας της ολοκληρωμένης πλατφόρμας και αφετέρου
η αποτίμηση της αποτελεσματικότητας της.
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1.3 Δομή του παραδοτέου
Το παρόν παραδοτέο περιλαμβάνει αρχικά το σχέδιο και την υλοποίηση της εξωτερικής
αξιολόγησης της πλατφόρμας VFC από τους χρήστες. Στη συνέχεια παρουσιάζει
αναλυτικά τα αποτελέσματα της εξωτερικής αξιολόγησης που πραγματοποιήθηκε με τη
χρήση ερωτηματολογίου μετά το πέρας της εκπαίδευσης των χρηστών. Τέλος, καταλήγει
σε χρήσιμα συμπεράσματα για την αποδοχή των προσφερόμενων υπηρεσιών καθώς για
την μελλοντική εξέλιξη της πλατφόρμας VFC.
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2. Στόχος και περιγραφή του σχεδίου αξιολόγησης της
πλατφόρμας ΕΕΚ / VFC
Στόχος του σχεδίου εξωτερικής αξιολόγησης της πλατφόρμας είναι η αξιολόγηση της
ευχρηστίας και της ποιότητας των υπηρεσιών της από πραγματικούς χρήστες. Η
αξιολόγηση του VFC είναι πολύ σημαντική παράμετρος στη διαδικασία εξέλιξης του
προϊόντος, καθώς είναι η πρώτη φορά που παρουσιάζεται αναλυτικά στους χρήστες του
οι οποίοι χρησιμοποιούν όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες και ανατροφοδοτούν την
πλατφόρμα VFC με χρήσιμα σχόλια και παρατηρήσεις για την ευχρηστία και την ποιότητα
των υπηρεσιών. Η επιτυχής αξιολόγηση του προϊόντος από τους χρήστες, δημιουργεί μια
αίσθηση αποδοχής του εργαλείου σε μια δύσκολη και απαιτητική αγορά και ενισχύει τη
δυναμική του προϊόντος για μια επιτυχημένη εμπορική είσοδο στην Ελληνική αγορά.
Η ολοκλήρωση της πλατφόρμας του VFC με το ανανεωμένο περιεχόμενο και τα νέα
λειτουργικά χαρακτηριστικά εντός της Ενότητας εργασίας 2, ήταν αποτέλεσμα συνεχούς
επικοινωνίας με εν δυνάμει χρήστες της πλατφόρμας αλλά και έρευνες ερωτηματολογίων
προς επαγγελματίες του κλάδου στην Ελληνική αγορά. Στη συνέχεια, στην πλατφόρμα
καταχωρήθηκαν πραγματικά δεδομένα αποθηκών από την Ελληνική επικράτεια με στόχο
τη δημιουργία μιας βάσης δεδομένων αποθηκευτικών χώρων με έμφαση στα μεγάλα
αστικά κέντρα της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας.
Για το σχέδιο αξιολόγησης της πλατφόρμας διενεργήθηκαν τρεις τεχνικές συναντήσεις,
εξ’ αποστάσεως λόγω περιοριστικών μέτρων για την COVID-19, με στόχο την
παρουσίαση των υπηρεσιών του ΕΕΚ, την διεξαγωγή σύντομης εκπαίδευσης των
συμμετεχόντων και τέλος την αξιολόγηση του προϊόντος από τους συμμετέχοντες. Για την
αξιολόγηση του προϊόντος αναπτύχθηκε ένα κατάλληλο ερωτηματολόγιο το οποίο και
συμπληρώθηκε από τους χρήστες στο τέλος των τεχνικών συναντήσεων που
αναφέρθηκαν προηγουμένως. Το ερωτηματολόγιο που αναπτύχθηκε για τις ανάγκες της
εξωτερικής αξιολόγησης του προϊόντος είναι διαθέσιμο στο παράρτημα 1 του παρόντος
παραδοτέου.
Τα κριτήρια πάνω στα οποία βασίζεται η αξιολόγηση της πλατφόρμας είναι το πρότυπο
μοντέλο ποιότητας χρήσης πληροφοριακών συστημάτων ISO/IEC 25010. Το πρότυπο
αυτό επανεξετάστηκε και επιβεβαιώθηκε το 2017 και μέχρι σήμερα η παρούσα έκδοση
παραμένει σε ισχύ. Το πρότυπο ISO/IEC 25010 έχει δύο κύριες διαστάσεις και τα
χαρακτηριστικά που ορίζονται και από τις δύο αυτές διαστάσεις έχουν εφαρμογή σε όλα
προϊόντα λογισμικού όπως η πλατφόρμα VFC. Τα χαρακτηριστικά που καλύπτονται από
το μοντέλο είναι τα εξής:
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Αποτελεσματικότητα
Αποδοτικότητα
Ικανοποίηση του χρήστη
Ασφάλεια
Κάλυψη απαιτήσεων

Τα χαρακτηριστικά αυτά καθώς και τα δευτερεύοντα χαρακτηριστικά που αναλύονται στο
επόμενο κεφάλαιο, παρέχουν συνεπή ορολογία για τον προσδιορισμό, τη μέτρηση και
την αξιολόγηση της ποιότητας του συστήματος και του λογισμικού. Παρέχουν επίσης ένα
σύνολο ποιοτικών χαρακτηριστικών βάσει των οποίων μπορούν να συγκριθούν τα
απαιτούμενα χαρακτηριστικά για την πληρότητα του προϊόντος.
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3. Αποτελέσματα εξωτερικής αξιολόγησης
3.1 Κριτήρια αξιολόγησης – Το πρότυπο ISO/IEC 25010
Για την εξωτερική αξιολόγηση του προϊόντος αναπτύχθηκε ένα ερωτηματολόγιο με βάση
το πρότυπο ποιότητας χρήσης ISO/IEC 25010, το οποίο έχει συγκεκριμένα κριτήρια
αξιολόγησης.
Το νέο πρότυπο ISO/IEC 250101 αντικατέστησε το προηγούμενο πρότυπο (ISO/IEC
9126) και έχει οκτώ χαρακτηριστικά ποιότητας (σε σύγκριση με τα έξη του ISO/IEC 9126)
και τριάντα ένα υποχαρακτηριστικά. Περιγράφει ποια χαρακτηριστικά πρέπει να οριστούν,
μετρηθούν και εκτιμηθούν όχι το πως.
Το νέο πρότυπο έχει δύο κύριες διστάσεις που ορίζονται ως εξής:




Ένα μοντέλο ποιότητας προϊόντος λογισμικού (software product quality
model) που αποτελείται από οκτώ χαρακτηριστικά που περαιτέρω
υποδιαιρούνται σε υποχαρακτηριστικά που μπορούν να μετρηθούν εσωτερικά ή
εξωτερικά. Ένα μοντέλο δηλαδή που αναφέρεται στις στατικές και στις δυναμικές
ιδιότητες του λογισμικού. Ένα μοντέλο για τα εγγενή, εσωτερικά και ουσιαστικά
δηλαδή, χαρακτηριστικά του προϊόντος.
Ένα μοντέλο ποιότητας συστήματος σε χρήση (system quality in use model)
αποτελείται από πέντε χαρακτηριστικά, τα οποία στη συνέχεια υποδιαιρούνται
σε υποχαρακτηριστικά που μπορούν να μετρηθούν όταν ένα προϊόν
χρησιμοποιείται σε ένα ρεαλιστικό πλαίσιο χρήσης. Το μοντέλο αυτό χαρακτηρίζει
την επίδραση του προϊόντος στα ενδιαφερόμενα μέρη. Καθορίζεται η ποιότητά του
από την ποιότητα του λογισμικού, του υλικού και του λειτουργικού συστήματος.
Επίσης χαρακτηρίζει τους χρήστες, τις λειτουργίες το κοινωνικό περιβάλλον και
εφαρμόζεται σε ένα πλήρως σύστημα ανθρώπου-υπολογιστή (human computer
system). Ένα μοντέλο δηλαδή για τα χαρακτηριστικά που σχετίζονται με την
ανθρώπινη χρήση του προϊόντος.

Το μοντέλο ποιότητας προϊόντος λογισμικού (software product quality model) που
ορίστηκε στο ISO/IEC 25010 περιλαμβάνει τα οχτώ χαρακτηριστικά που φαίνονται στην
παρακάτω εικόνα 1.

1

https://www.iso.org/standard/35733.html
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Εικόνα 1: Χαρακτηριστικά μοντέλου ποιότητας προϊόντος ISO/IEC 25010

Συνοπτικά τα χαρακτηριστικά αυτά είναι: η λειτουργική καταλληλότητα, η αποδοτικότητα
λειτουργίας, η συμβατότητα, η χρηστικότητα, η αξιοπιστία, η ασφάλεια, η συντηρισιμότητα
και η μεταφερσιμότητα. Όλα τα χαρακτηριστικά χωρίζονται στη συνέχεια σε υπόχαρακτηριστικά προκειμένου να καλύψουν όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένα το
αντίστοιχο πεδίο ποιότητας του προϊόντος.
Η δεύτερη κύρια διάσταση του προτύπου ISO/IEC 25010 είναι το μοντέλο ποιότητας
χρήσης (system quality in use model) και περιλαμβάνει πέντε χαρακτηριστικά και υποχαρακτηριστικά που φαίνονται στην παρακάτω εικόνα 2.
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Εικόνα 2: Χαρακτηριστικά μοντέλου ποιότητας xρήσης ISO/IEC 25010

Συνοπτικά τα χαρακτηριστικά αυτά είναι: η αποτελεσματικότητα, η αποδοτικότητα, η
ικανοποίηση, η ελευθερία από το ρίσκο και η κάλυψη περιεχομένου. Τα περισσότερα από
τα παραπάνω χαρακτηριστικά, χωρίζονται στη συνέχεια σε υπο-χαρακτηριστικά
προκειμένου να καλύψουν όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένα το αντίστοιχο πλαίσιο
χρήσης του προϊόντος.
Για την ανάπτυξη του ερωτηματολογίου λήφθηκαν υπόψη τα περισσότερα από τα
ανωτέρω χαρακτηριστικά και των δύο κύριων διαστάσεων, με στόχο την διαμόρφωση
ενός εύχρηστου και χρηστικού ερωτηματολογίου που να αξιολογεί τις σημαντικότερες
διαστάσεις της πλατφόρμας.
Το ερωτηματολόγιο που αναπτύχθηκε για την εξωτερική αξιολόγηση της πλατφόρμας του
ΕΚΚ και αναλύεται στο επόμενο κεφάλαιο, χωρίστηκε σε τρία διακριτά μέρη με στόχο να
διευκολύνει τους χρήστες στη συμπλήρωσή του. Το πρώτο μέρος (ερωτήσεις 1-3)
περιείχε ερωτήσεις σχετικές με την ποιότητα χρήσης της πλατφόρμας, εστιάζοντας
κυρίως στην ικανοποίηση των χρηστών από τις προσφερόμενες υπηρεσίες του ΕΚΚ με
στόχο την αξιολόγηση των υπηρεσιών αυτών. Το δεύτερο μέρος (ερωτήσεις 4-11)
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περιείχε ερωτήσεις σχετικές με την ποιότητα του προϊόντος λογισμικού, αξιολογώντας τα
λειτουργικά χαρακτηριστικά της πλατφόρμας και του περιβάλλοντος χρήσης της. Τέλος,
το τρίτο μέρος (ερωτήσεις 12-14) περιείχε ερωτήσεις σχετικές με την πολιτική
τιμολόγησης του προϊόντος, με σκοπό την εύρεση της πιο καλής λύσης για την μελλοντική
βιωσιμότητα της πλατφόρμας. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων της εξωτερικής
αξιολόγησης παρουσιάζεται στο επόμενο κεφάλαιο ενώ ολόκληρο το ερωτηματολόγιο
παρουσίαζεται στο Παράρτημα Α.

3.2 Περιήγηση των χρηστών στο Εικονικό Εμπορευματικό Κέντρο &
Τεχνικές συναντήσεις
Για τις ανάγκες της εξωτερικής αξιολόγησης της πλατφόρμας διενεργήθηκαν τρεις
τεχνικές συναντήσεις με στόχο την παρουσίαση της ολοκληρωμένης πλατφόρμας, την
εκπαίδευση των χρηστών στις παρεχόμενες υπηρεσίες του ΕΚΚ σε πραγματικό χρόνο
και τέλος στην αξιολόγηση των υπηρεσιών.
Αρχικά, σε όλες τις τεχνικές συναντήσεις έγινε μια συνοπτική παρουσίαση του έργου
WareM&O και των αποτελεσμάτων που προέκυψαν κατά την υλοποίηση του έργου. Οι
περισσότεροι από τους συμμετέχοντες, γνώριζαν ήδη το έργο και τις δράσεις του, καθώς
συμμετείχαν ενεργά στη διαδικασία εξέλιξης της πλατφόρμας VFC. Στη συνέχεια, οι
συμμετέχοντες εκπαιδεύτηκαν στη χρήση της πλατφόρμας μέσω ζωντανής
παρουσίασης. Απόσπασμα από τη διαδικασία εκπαίδευσης των χρηστών στις υπηρεσίες
του EKK υπάρχει στην εικόνα 3. .
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Εικόνα 3: Εκπαίδευση χρηστών στις υπηρεσίες του VFC

Πιο συγκεκριμένα, η διαδικασία που ακολουθήθηκε σε κάθε συνάντηση περιελάμβανε:
Έγκαιρη αποστολή Εγχειριδίου χρήσης στους συμμετέχοντες και δυνατότητα
πρόσβασης στις υπηρεσίες της πλατφόρμας πριν την συνάντηση: με τον τρόπο
αυτό οι συμμετέχοντες είχαν την δυνατότητα να εγγραφούν και στη συνέχεια να
περιηγηθούν στην πλατφόρμα πριν την συνάντηση ώστε να μπορούν να
καταγράψουν τυχόν παρατηρήσεις έγκαιρα
- Τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον κάθε χρήστη πριν την αντίστοιχη τεχνική
συνάντηση, με στόχο την επίλυση οποιονδήποτε ερωτημάτων σχετικά με τη
λειτουργία της πλατφόρμας VFC.
- Παρουσίαση της πλατφόρμας και διενέργεια εκπαίδευσης σε πραγματικό χρόνο:
κατά τη διάρκεια της τεχνικής συνάντησης, έγινε παρουσίαση όλων των βημάτων
(εγγραφή χρήστη, εισαγωγή αποθηκευτικού χώρου και σχετικής διαθεσιμότητας,
αναζήτηση και δημιουργία booking κλπ.) με πραγματικά δεδομένα των
συμμετεχόντων με σκοπό την ολοκληρωμένη παρουσίαση της πλατφόρμας.
Παράλληλα οι χρήστες είχαν τη δυνατότητα να ενημερώνουν σε πραγματικό χρόνο
τους λογαριασμούς τους σύμφωνα τις πληροφορίες που λάμβαναν για την ορθή
χρήση της πλατφόρμας VFC
- Συζήτηση με τους συμμετέχοντες
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-

Αξιολόγηση με χρήση του ερωτηματολογίου και καταγραφή αποτελεσμάτων για
περαιτέρω αξιοποίηση

Οι τεχνικές συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακά, λόγω των περιορισμών για τη
διάδοση του Covid-19, τον Νοέμβριο του 2020 και πιο συγκεκριμένα στις 16,18 και 25
Νοεμβρίου. Στις συναντήσεις αυτές συμμετείχαν συνολικά 8 εταιρείες, οι οποίες
επιλέχθηκαν ως αντιπροσωπευτικό δείγμα εταιρειών που καλύπτουν όλο το φάσμα των
δυνητικών χρηστών/πελατών του VFC. Για τις ανάγκες της αξιολόγησης της πλατφόρμας,
αναζητήθηκαν εταιρείες που καλύπτουν όλες τις κατηγορίες χρηστών του VFC
(προσφορά και ζήτηση αποθηκευτικών χώρων) ενώ μερικές εξ’αυτών καλύπτουν
σημαντικό μερίδιο της αγοράς. Επίσης, στις τεχνικές συναντήσεις συμμετείχαν και
εταιρείες logistics οι οποίες δυνητικά καλύπτουν και τις δύο παραπάνω κατηγορίες.
Τέλος, ανάμεσα στις εταιρείες που συμμετείχαν στις συναντήσεις, βρέθηκαν τόσο μεγάλες
εταιρείες με μεγάλους αποθηκευτικούς χώρους προς αξιοποίηση, όσο και μικρότερες
εταιρείες οι οποίες έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για τις υπηρεσίες του VFC.
Πιο αναλυτικά, στην πρώτη διαδικτυακή συνάντηση συμμετείχαν έμπειροι εκπρόσωποι
των εταιρειών Ekol Logistics ΕΠΕ, Περιφερειακή Ελαστικά Α.Ε. & Κωτσόβολος Α.Ε., στη
δεύτερη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι των εταιρειών Kuehne + Nagel S.A.,
Masoutis S.A., και Vianox S.A, ενώ στην τρίτη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι των
εταιρειών North Logistics και Ελληνική Σφολιάτα Α.Ε.. Σε όλες τις τεχνικές συναντήσεις
έλαβαν μέρος μέλη από τις ομάδες έργου του ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ και της TREDIT, ενώ
συμβουλευτικά συμμετείχε και εκπρόσωπος της Planning.
Α/Α
1

2
3

Συμμετέχοντες
Ekol Logistics ΕΠΕ
Περιφερειακή Ελαστικά Α.Ε.
Κωτσόβολος Α.Ε.
Kuehne + Nagel Α.Ε.,
Μασούτης Α.Ε.,
Βιανόξ Σβώλος Α.Ε.
North Logistics
Ελληνική Σφολιάτα Α.Ε.

Ημερομηνία συνάντησης
16/11/2020

18/11/2020
25/11/2020

Πίνακας 1: Τεχνικές συναντήσεις για τις ανάγκες εξωτερικής αξιολόγησης του VFC

Για τις ανάγκες των τεχνικών συναντήσεων χρησιμοποιήθηκε η πλατφόρμα διαδικτυακού
λογισμικού συσκέψεων Gotomeeting, ενώ το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης αναπτύχθηκε
στην πλατφόρμα ahaslides η οποία υποστηρίζει τη δημιουργία διαδραστικών
παρουσιάσεων και ερωτηματολογίων για τη διευκόλυνση των διαδικτυακών
συναντήσεων. Αποσπάσματα από τις τεχνικές συναντήσεις θα βρείτε στις παρακάτω
Εικόνες (4,5,6).
WareM&O - ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ: «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» Αξιοποίηση και αναβάθμιση ανεκμετάλλευτων αποθηκευτικών χώρων, με έμφαση σε
μεγάλα αστικά κέντρα – κωδικός έργου Τ1ΕΔΚ-04383
14

Π3.3.: Αποτελέσματα Εξωτερικής Αξιολόγησης

Εικόνα 4: Στιγμιότυπο οθόνης από τη διαδραστική συμπλήρωση του ερωτηματολογίου αξιολόγησης του VFC

Εικόνα 5: H 1η τεχνική συνάντηση για την αξιολόγησης της πλατφόρμας του WareM&O - 16/11/2020
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Εικόνα 6: Η 2η τεχνική συνάντηση για την αξιολόγηση της πλατφόρμας του WareM&O - 18/11/2020

3.3 Αποτελέσματα αξιολόγησης χρηστών
Μέρος 1 : Αξιολόγηση της ποιότητας σε χρήση
Ερωτηση 1:
Ξεκινώντας την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της εξωτερικής αξιολόγησης, η πρώτη
ερώτηση αφορούσε τα κύρια οφέλη που πιστεύουν οι συμμετέχοντες ότι μπορούν να
έχουν από τη χρήση μιας πλατφόρμας που προσφέρει κατ’απαίτηση υπηρεσίες
αποθήκευσης όπως το VFC. Σχεδόν όλοι οι συμμετέχοντες (87%) υποστήριξαν ότι ένα
από τα κύρια οφέλη τους θα είναι η αύξηση του συντελεστή πληρότητας των αποθηκών
τους καθώς μέσω του VFC θα βρουν νέους πελάτες που χρειάζονται αποθηκευτικό χώρο.
Στη συνέχεια, η πλειοψηφία των συμμετεχόντων συμφώνησε ότι η χρήση τέτοιων
εργαλείων μπορεί να συμβάλει αποφασιστικά στην ενίσχυση της ορατότητας των
αποθηκευτικών χώρων και των παρεχόμενων υπηρεσιών τους, παραδεχόμενοι ότι αυτό
αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα προβήματα του κλάδου σήμερα. Ακόμη, πιθανά οφέλη
αναμένεται να είναι η διευκόλυνση εύρεσης νέων πελατών καθώς και η μείωση του
συνολικού κόστους αποθήκευσης η οποία αναμένεται να επιτευχθεί λόγω της μείωσης
του μοναδιαίου κόστους ανά παλέτα σε κάθε αποθηκευτικό χώρο που αυξάνει την
πληρότητά του. Λιγότερη βαρύτητα δόθηκε από τους συμμετέχοντες στη μείωση του
συνολικού χρόνου αναζήτησης νέου αποθηκευτικού χώρου μέσω μιας διαδικτυακής
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πλατφόρμας, που δείχνει ότι δεν αξιολογούν τόσο σημαντικά τον χρόνο που αφιερώνουν
στην αναζήτηση νέων χώρων όποτε υπάρχει ανάγκη.

Διάγραμμα 1: Τα κύρια οφέλη από τη χρήση μιας πλατφόρμας για κατ'απαίτηση υπηρεσίες αποθήκευσης

Ερώτηση 2:
Έπειτα από την περιήγηση των χρηστών στο περιβάλλον του εργαλείου και την πιλοτική
χρήση των υπηρεσιών του, ζητήθηκε από τους χρήστες να αξιολογήσουν όλες τις
επιμέρους υπηρεσίες του VFC με στόχο να φανεί ποια από τα επιμέρους χαρακτηριστικά
είναι πιο σημαντικά και ποια θα μπορούσαν να αναπτυχθούν περαιτέρω σε μελλοντική
αναβάθμιση της πλατφόρμας.
Όπως φαίνεται αναλυτικά στο διάγραμμα 2, οι συμμετέχοντες αξιολόγησαν πολύ θετικά
τις περισσότερες από τις υπηρεσίες του VFC, ενώ για κάποιες άλλες εκφράστηκαν
ουδέτερα. Πιο συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες έμειναν πολύ ικανοποιημένοι από τη
διαδικασία διαχείρισης λογαριασμού του χρήστη (75%), από τη διαδικασία αναζήτησης
αποθηκευτικού χώρου με τα διάφορα κριτήρια που υπάρχουν (62.5%) και με την υπάρξη
του Dashboard στο οποίο απεικονίζονται στατιστικά στοιχεία και διάφοροι δείκτες
απόδοσης οι οποίοι χρησιμεύουν στη διαδικασία λήψης στρατηγικών αποφάσεων
(62.5%).
Πιο ουδέτερη στάση εμφανίζουν οι χρήστες στη χρήση της υπηρεσίας fair price (25%)
κάτι το οποίο εξηγείται εν μέρη από την καινοτομία της υπηρεσίας και την έλειψη
εξοικείωσης με τη χρήση της. Τέλος, η χρήση του διαδραστικού χάρτη για την εμφάνιση
των αποτελεσμάτων της αναζήτησης αποθηκευτικού χώρου ήταν η μόνη υπηρεσία του
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VFC η οποίο πήρε έστω λίγο αρνητική ικανοποίηση (12.5%). Αναλυτικά στοιχεία για την
ικανοποίηση των χρηστών από τις υπηρεσίες του VFC μπορείτε να βρείτε στο διάγραμμα
2.

Διάγραμμα 2: Ικανοποίηση χρηστών από τις υπηρεσίες του VFC

Ερώτηση 3:
Η επόμενη ερώτηση αφορούσε την καταλληλότητα της πλατφόρμας VFC ως εργαλείο
εύρεσης κατ’απαίτηση υπηρεσιών αποθήκευσης αλλά και την συνολική αξιολόγησή της
σε σχέση με τις προσδοκίες που υπήρχαν πριν τη χρήση της πλατφόρμας. Τα
αποτελέσματα έδειξαν ότι η απόλυτη πλειοψηφία των συμμετεχόντων συμφώνησαν ότι
το VFC είναι όντως ένα κατάλληλο εργαλείο για την εύρεση κατ’απαίτηση υπηρεσιών
αποθήκευσης ενώ η μεγάλη πλειοψηφία ήταν αρκετά ικανοποιημένη (75%) από την
συνολική χρήση της πλατφόρμας σε σχέση με τις αρχικές προσδοκίες (διάγραμμα 3).
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Βλέπουμε ότι η συνολική άποψη των εν δυνάμει χρηστών της πλατφόρμας είναι πολύ
ενθαρυντική κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό για την μετέπειτα πορεία του VFC και την
έξοδό του στην αγορά ως εμπορικό προϊόν. Σημειώνεται ότι καθ’όλη τη διάρκεια της
εκπαίδευσης και μετέπειτα της αξιολόγησης της ικανοποίησης, ζητήθηκαν σχόλια και
επισημάνσεις τα οποία θα μπορούσαν να βελτιώσουν ακόμη περισσότερο τη συνολική
ικανοποίηση των χρηστών. Τα σχόλια και οι προτάσεις θα χρησιμοποιηθούν στην
μελλοντική ανάπτυξη νέων υπηρεσιών του VFC και στη βελτίωση των ήδη υπαρχόντων.

Διάγραμμα 3: Συνολική αξιολόγηση της πλατφόρμας VFC

Συνολικά βλέπουμε ότι οι χρήστες αξιολόγησαν αρκετά έως πολύ θετικά τα
χαρακτηριστικά της πλατφόρμας που σχετίζονται με την ανθρώπινη χρήση της όπως
αναφέρεται στο μοντέλο αξιολόγησης που χρησιμοποιήθηκε.
Μέρος 2 : Αξιολόγηση της ποιότητας λογισμικού
Ερωτήσεις 4-11:
Το δεύτερο μέρος της εξωτερικής αξιολόγησης, αφορά την αξιολόγηση της
ποιότητας του προϊόντος λογισμικού, δηλαδή της πλατφόρμας VFC. Οι
συμμετέχοντες κλήθηκαν να αξιολογήσουν την αποτελεσματικότητα διαφόρων
χαρακτηριστικών λογισμικού της πλατφόρμας VFC και τα αποτελέσματα βρίσκονται στο
διάγραμμα 4.
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Διάγραμμα 4: Αξιολόγηση αποτελεσματικότητας επιμέρους χαρακτηριστικών της πλατφόρμας VFC

Βλέπουμε ότι το γενικό πλαίσιο των απαντήσεων των συμμετεχόντων είναι αρκετά ή πολύ
θετικό για όλα τα χαρακτηριστικά της πλατφόρμας VFC που κλήθηκαν να αξιολογήσουν.
Πιο συγκεκριμένα, οι χρήστες ήταν πολύ ικανοποιημένοι (62.5%) από τη λειτουργία της
πλατφόρμας σε κινητές συσκευές κάτι το οποίο είναι πλέον απαραίτητο καθώς πολλές
από τις καθημερινές λειτουργίες των επιχειρήσεων γίνονται μέσω κινητού.
Εξίσου υψηλά ποσοστά ικανοποίησης εμφάνισαν οι χρήστες από την ασφάλεια και την
αξιοπιστία των δεδομένων τους (62.5%), όπως επίσης και από τους χρόνους απόκρισης
και επεξεργασίας των διαδικασιών της πλατφόρμας VFC (62.5%). Τα παραπάνω
ποσοστά δείχνουν ότι η πλατφόρμα VFC καλύπτει τις πολύ σημανικές ανάγκες ασφάλειας
και αξιοπιστίας των δεδομένων, ειδικά σήμερα που η ανάγκη για την επιλογή κατάλληλων
μέτρων ασφάλειας δεδομένων συνεχώς και αυξάνεται.
Συνεχίζοντας στις επόμενες ερωτήσεις, είδαμε ότι το 75% των συμμετεχόντων θεωρεί
αρκετά ολοκληρωμένη λειτουργικά την πλατφόρμα VFC, κάτι που σημαίνει μεν ότι
καλύπτει τις βασικές ανάγκες των χρηστών, αλλά ταυτόχρονα υπάρχουν ακόμη
περιθώρια βελτίωσης της λειτουργικότητας του VFC. Τέλος, οι συμμετέχοντες έδειξαν
επίσης αρκετή ικανοποίηση σχετικά με την πληρότητα των πληροφοριών που
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περιέχονται στην πλατφόρμα και τον χρόνο που χρειάζεται κάποιος για την κάλυψη των
αναγκών του μέσω του VFC, δείχνοντας έτσι ότι δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα
στην εύρυθμη λειτουργία της πλατφόρμας.
Οι δύο τελευταίες ερωτήσεις ικανοποίησης για την ποιότητα λογισμικού της πλατφόρμας
VFC αφορούσαν το περιβάλλον λειτουργίας. Προχωρώντας στην αξιολόγηση των
επόμενων χαρακτηριστικών του VFC, οι χρήστες εμφανίστηκαν πολύ ικανοποιημένοι και
από την αλληλεπίδρασή τους με την πλατφόρμα αλλά και την ευκολία στη λειτουργία και
στο χειρισμό που διαπίστωσαν ότι παρέχει (διάγραμμα 5). Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ
σημαντικό γιατί οι πλατφόρμες που είναι απλές και εύκολες στη χρήση τους κερδίζουν
πιο εύκολα την προτίμηση των πελατών από πλατφόρμες οι οποίες είναι πολύπλοκες και
απαιτούν ιδιαίτερη εξειδίκευση στη χρήση τους.

Διάγραμμα 5: Αξιολόγηση περιβάλλοντος και χρηστικότητας της πλατφόρμας VFC

Συνολικά παρατηρούμε ότι οι χρήστες εμφανίστηκαν πολύ ικανοποιημένοι και από την
ποιότητα του λογισμικού στο οποίο περιηγήθηκαν, αξιολογόντας θετικά όλα τα επιμέρους
χαρακτηριστικά του.
Μέρος 3: Τιμολογιακή πολιτική του VFC
Ερωτήσεις 12-14:
Το τρίτο και τελευταίο μέρος του ερωτηματολογίου δεν είχε άμεση σχέση με την
αξιολόγηση της πλατφόρμας, αλλά αναζητούσε πληροφορίες σχετικά με την προθυμία
οικονομικής συνεισφοράς των χρηστών για τη χρήση των υπηρεσιών του VFC.
Στόχος του τρίτου μέρους ήταν η επιβεβαίωση του πλάνου εσόδων που έχει καταρτιστεί
στο παραδοτέο ΠΕ4.1 – Μελέτη Βιωσιμότητας, από πραγματικούς χρήστες της
πλατφόρμας.
Σύμφωνα με την τιμολογιακή πολιτική του VFC που αποφασίστηκε, το μοντέλο εσόδων
αναπτύσσεται σε δύο άξονες:
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Προμήθειας επί των συναλλαγών 5% η οποία επιμερίζεται 2,5% στους χρήστεςπωλητές και 2,5% στους χρήστες αγοράστες
Μηνιαία συνδρομή-εγγραφή €20, για τη χρήση της πλατφόρμας ανεξάρτητα του
αριθμού των συναλλαγών
Παροχή bonus δωρεάν μηνών συνδρομής στα δύο πρώτα έτη (12 μήνες στο
πρώτο έτος, 6 μήνες στο δεύτερο)

H προμήθεια επί των συναλλαγών που χρησιμοποιεί το WareM&O είναι σύνηθες μοντέλο
εσόδων για τις διεθνείς on-demand υπηρεσίες και ειδικά για εκείνες που έχουν το ίδιο
αντικείμενο με το VFC στο εξωτερικό.
Προθυμία πληρωμής για την υπηρεσίες της πλατφόρμας WareM&O

Εύρος τιμών Μέση τιμή
απαντήσεων απαντήσεων

Τι ποσοστό της συναλλαγής θα ήσασταν διατεθειμένοι να πληρώσετε στην πλατφόρμα WareM&O για να βρείτε
αποθηκευτικό χώρο που ικανοποιεί τις ανάγκες σας;

5%-8%

5,2%

Τι ποσοστό της συναλλαγής θα ήσασταν διατεθειμένοι να πληρώσετε στην πλατφόρμα WareM&O για να διαθέσετε
τον ανεκμετάλλευτο αποθηκευτικό σας χώρο;

0%-8%

5,8%

15 €-55 €

35 €

Στην περίπτωση της μηνιαίας χρέωσης, τι ποσό θα ήσασταν διατεθειμένοι να πληρώσετε για τις υπηρεσίες του
WareM&O;

Πίνακας 2: Προθυμία πληρωμής για τις υπηρεσίες του VFC

Τα αποτελέσματα που βρίσκονται στην παραπάνω εικόνα είναι πλήρως συμβατά με τα
ευρήματα της μελέτης βιωσιμότητας της πλατφόρμας (ΠΕ4.1 Μελέτη Βιωσιμότητας) και
δείχνουν τον τρόπο με τον οποίο μπορεί το VFC να γίνει βιώσιμο τα επόμενα χρόνια.
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4. Συμπεράσματα
Το παρόν παραδοτέο περιλαμβάνει το σχέδιο και την υλοποίηση της εξωτερικής
αξιολόγησης της πλατφόρμας VFC από τους χρήστες. Έπειτα, παρουσίαστηκαν
αναλυτικά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης που πραγματοποιήθηκε με τη χρήση
ερωτηματολογίου μετά το πέρας της εκπαίδευσης των χρηστών, στο τέλος τριών τεχνικών
διαδικτυακών συναντήσεων.
Όπως αναφέρθηκε και στο κεφάλαιο 2, η εξωτερική αξιολόγηση του εργαλείου στόχευε
στην αξιολόγηση της ευχρηστίας και ποιότητας των υπηρεσιών της πλατφόρμας. Τα
κριτήρια αξιολόγησης της πλατφόρμας βασίστηκαν στο πρότυπο μοντέλο ποιότητας
χρήσης ISO/IEC 25010 το οποίο χωρίζεται σε δύο κύριες διαστάσεις, α) το μοντέλο
ποιότητας προϊόντος λογισμικού και β) το μοντέλο ποιότητας συστήματος σε χρήση. Για
τις ανάγκες τις αξιολόγησης αναπτύχθηκε ένα ερωτηματολόγιο το οποίο καλύπτει τα
περισσότερα από τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στο πρότυπο μοντέλο
ποιότητας.
Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης ήταν εξόχως ενθαρυντικά και έδειξαν ότι οι χρήστες
που συμμετείχαν στην αξιολόγηση έμειναν πολύ ικανοποιημένοι από την πλατφόρμα
VFC και τις παρεχόμενες υπηρεσίες της. Σύμφωνα με την αξιολόγηση των χρηστών,
σχεδόν καθολική αποδοχή υπήρξε για τις υπηρεσίες διαχείρισης λογαριασμού του
χρήστη, τη διαδικασία αναζήτησης αποθηκευτικού χώρου καθώς και την υπάρξη του
έξυπνου dashboard που παρέχει γενικές και στατιστικές πληροφορίες οι οποίες φάνηκαν
πολύ χρήσιμες στους χρήστες. Στη συνέχεια είδαμε ότι οι χρήστες αξιολόγησαν αρκετά ή
πολύ θετικά την αποτελεσματικότητα σχεδόν όλων των χαρακτηριστικών της
πλατφόρμας VFC, ενώ δεν καταγράφηκαν ιδιαίτερες ενστάσεις ως προς κάποια
συγκεκριμένη λειτουργία της πλατφόρμας.
Τα σχόλια και οι προτάσεις που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια των συναντήσεων θα
χρησιμοποιηθούν για την μελλοντική ανάπτυξη του VFC αλλά και για τη βελτίωση των
υπηρεσιών που προσφέρονται ήδη. Πιο συγκεκριμένα, πραγματοποιούνται ήδη εργασίες
εξέλιξης της πλατφόρμας με σκοπό να ενσωματωθεί ολοκληρωμένο και το κομμάτι της
χρέωσης μέσω της πλατφόρμας, το οποίο θα δώσει τη δυνατότητα στους χρήστες να
πραγματοποιούν ολόκληρη τη διαδικασία αναζήτησης και συναλλαγής εντός της
πλατφόρμας VFC. Τέλος, εκφράστηκαν χρήσιμα σχόλια για την κατά το δυνατό αυτόματη
ενημέρωση των διαθέσιμων πληροφοριών που παρέχει το VFC μέσω της απευθείας
διασύνδεσης των πληροφοριακών συστημάτων των χρηστών με το VFC. Η συγκεκριμένη
υπηρεσία αναμένεται να παρέχεται στην επόμενη έκδοση της πλατφόρμας VFC.
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Αναφορές – Βιβλιογραφία
WareM&O ΠΕ4.1: Μελέτη Βιωσιμότητας
ISO/IEC 25010:2011. Systems and software engineering — Systems and software
Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — System and software quality models
https://www.iso.org/standard/35733.html
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Παράρτημα
WareM&O

Α:

Ερωτηματολόγιο

αξιολόγησης

του
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Ερώτηση 1
Ποια θα ήταν τα κύρια οφέλη για εσάς από τη χρήση μιας On-demand warehousing
platform;
Απαντήσεις:
Μείωση συνολικού κόστους αποθήκευσης
Μείωση συνολικού χρόνου αναζήτησης νέου χώρου
Αύξηση του συντελεστή πληρότητας της αποθήκης μου
Διευκόλυνση εύρεσης νέων πελατών
Ενισχυμένη ορατότητα αποθηκευτικών χώρων και παρεχόμενων υπηρεσιών

Ερώτηση 2
Πόσο ικανοποιημένος είστε από τις παρακάτω υπηρεσίες;
1. Διαχείριση λογαριασμού του χρήστη (εγγραφή, είσοδος, διαγραφή)
Απάντηση:
1 = καθόλου

2

3

4

5 = Πολύ

2. Περιγραφή αποθηκευτικών χωρών σύμφωνα με τα λειτουργικά τους χαρακτηριστικά
Απάντηση:
1 = καθόλου

2

3

4

5 = Πολύ

3. Περιγραφή, παρακολούθηση και ενημέρωση διαθεσιμότητας αποθηκευτικού χώρου
Απάντηση:
1 = καθόλου

2

3

4

5 = Πολύ

4. Αναζήτηση αποθηκευτικού χώρου με διαφορετικά κριτήρια και για συγκεκριμένες
ημερολογιακές περιόδους
Απάντηση:
1 = καθόλου

2

3

4

5 = Πολύ
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5. Χρήση χάρτη για εμφάνιση αποτελεσμάτων
Απάντηση:
1 = καθόλου

2

3

4

5 = Πολύ

2

3

4

5 = Πολύ

3

4

5 = Πολύ

6. Booking request
Απάντηση:
1 = καθόλου

7. Χρήση υπηρεσίας Fair price
Απάντηση:
1 = καθόλου

2

8. Έξυπνο Dashboard με στατιστικά στοιχεία και δείκτες απόδοσης για διευκόλυνση
λήψης στρατηγικής απόφασης
Απάντηση:
1 = καθόλου

2

3

4

5 = Πολύ

2

3

4

5 = Πολύ

9. FAQ
Απάντηση:
1 = καθόλου

Ερώτηση 3
Συνολική αξιολόγηση:
1. Πόσο ικανοποιημένος είστε από τη συνολική χρήση της πλατφόρμας VFC, σε
σχέση με τις προσδοκίες σας;
Απάντηση:
1 = καθόλου

2

3

4

5 = Πολύ

2. Πόσο κατάλληλη θεωρείτε ότι είναι η εφαρμογή σαν εργαλείο εύρεσης on-demand
υπηρεσιών αποθήκευσης;
Απάντηση:
1 = καθόλου

2

3

4

5 = Πολύ
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Ερώτηση 4
Πόσο αποτελεσματικά (διεκπεραιωτικά) μπορείτε να καλύψετε τις ανάγκες
αποθήκευσης σας (ζήτηση ή/και προσφορά) μέσα από την χρήση της πλατφόρμας?
Απάντηση:
1 = καθόλου

2

3

4

5 = Πολύ

Ερώτηση 5
Πόσο ικανοποιημένος είστε από τον χρόνο που χρειάζεται να δαπανήσετε για την
κάλυψη των αναγκών σας μέσα από τη χρήση της πλατφόρμας VFC;
Απάντηση:
1 = καθόλου

2

3

4

5 = Πολύ

Ερώτηση 6
Πόσο ικανοποιημένος είστε από την πληρότητα των πληροφοριών (π.χ. πλήθος
αποθηκών, χαρακτηριστικά, στατιστικά κλπ.) που περιέχονται στην πλατφόρμα VFC
Απάντηση:
1 = καθόλου

2

3

4

5 = Πολύ

Ερώτηση 7
Πόσο ολοκληρωμένη λειτουργικά θεωρείτε ότι είναι η πλατφόρμα VFC;
Απάντηση:
1 = καθόλου

2

3

4

5 = Πολύ

Ερώτηση 8
Πόσο ικανοποιημένος είστε από τους χρόνους απόκρισης και επεξεργασίας της
πλατφόρμας VFC;
Απάντηση:
1 = καθόλου

2

3

4

5 = Πολύ

Ερώτηση 9
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Π3.3.: Αποτελέσματα Εξωτερικής Αξιολόγησης

Αξιολόγηση περιβάλλοντος και χρηστικότητας:
1. Πόσο εύκολη στη λειτουργία και στο χειρισμό είναι η πλατφόρμα του VFC;
Απάντηση:
1 = καθόλου

2

3

4

5 = Πολύ

2. Πόσο ικανοποιημένοι είστε από τον βαθμό στον οποίο η πλατφόρμα επιτρέπει μια
ευχάριστη και ικανοποιητική αλληλεπίδραση για τον χρήστη;
Απάντηση:
1 = καθόλου

2

3

4

5 = Πολύ

Ερώτηση 10
Πόσο ικανοποιημένοι είστε από τον βαθμό στον οποίο η πλατφόρμα VFC ικανοποιεί
τις ανάγκες αξιοπιστίας και ασφάλειας δεδομένων υπό κανονική λειτουργία;
Απάντηση:
1 = καθόλου

2

3

4

5 = Πολύ

Ερώτηση 11
Πόσο ικανοποιημένος είστε από το βαθμό στον οποίο η πλατφόρμα λειτουργεί
αποτελεσματικά σε άλλα περιβάλλοντα λειτουργίας ή χρήσης (πχ κινητή συσκευή);
Απάντηση:
1 = καθόλου

2

3

4

5 = Πολύ

Ερώτηση 12
Τι ποσοστό της συναλλαγής θα ήσασταν διατεθειμένοι να πληρώσετε στην
πλατφόρμα WareM&O για να βρείτε αποθηκευτικό χώρο που ικανοποιεί τις ανάγκες
σας;
Απάντηση:

Ερώτηση 13
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Π3.3.: Αποτελέσματα Εξωτερικής Αξιολόγησης

Τι ποσοστό της συναλλαγής θα ήσασταν διατεθειμένοι να πληρώσετε στην
πλατφόρμα WareM&O για να διαθέσετε τον ανεκμετάλλευτο αποθηκευτικό σας χώρο;
Απάντηση:

Ερώτηση 14
Στην περίπτωση της μηνιαίας χρέωσης, τι ποσό θα ήσασταν διατεθειμένοι να
πληρώσετε για τις υπηρεσίες του WareM&O;
Απάντηση:

Υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε
από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα
& Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: T1ΕΔΚ-04383
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